Prístavba Materskej školy v obci Veľká
Lúka – ako sa nám to všetko podarilo
Naša obec sa vzhľadom na narastajúci
počet detí a pribúdajúceho počtu
obyvateľov rozhodla, že zrealizuje
prístavbu Materskej školy. Prvotná
myšlienka bola odobrená zastupiteľstvom
a mohli sme sa tak ubrať k jej
realizovaniu.
Stála
pred
nami
ťažká
úloha
a rozhodnutie, buď materskú školu zrušiť
alebo ju ponechať. Nekompromisné
protokoly hygieny nám kládli náročné
úlohy a vzhľadom na nedostatočnú
kapacitu pôvodnej triedy sme dostali
podmienku dobudovať a rozšíriť kapacitu
o novú triedu.
Ďalším kameňom úrazu boli finančné
prostriedky. Ani tu sme nezostali nečinní
a podarilo sa nám z prostriedkov
Ministerstva školstva celkovo získať 71
tis. €.
Zvyšok dofinancovala obec
z vlastných prostriedkov vo výške
približne 99 tis. €. Dali sme dohromady
projekt, ktorého autorom bola Ing. arch.
Beáta Mikušová. Na základe neho sme sa

pustili do výberu zhotoviteľa stavby,
ktorým sa stala spoločnosť OSP BB
z Banskej Bystrice, pod vedením p.
Mareka Geröho.
Prvé prípravné práce a sanácia starých
skladov z dvora Materskej školy sa začala
29.6.2016, bol to víkend, keď sa už deti
pobrali na dlhé letné prázdniny. Za
prvým výkopom stál p. poslanec Rasťo
Hudoba.

Práce aktívne pokračovali pod dozorom
Michala Midriaka a tiež pod dozorom
stavbyvedúceho
Petra
Čierneho.
Postupne sme sa tak blížili k finále.

Počasie a subdodávky nie vždy priali
termínom výstavby, čo sa ukázalo najmä
v posledných mesiacoch jesene a na
začiatku zimy, keď výdatné dažde zmočili
stavbu. Aj s týmto sme aktívne bojovali,
päť odvlhčovačov fungovalo dennodenne.

sa aktívne zaujímala o dianie počas celej
výstavby, spolu s Mirkou Šimovou
a Jankou Mrázovou sviatok nesviatok,
Vianoce nevianoce pucovali do blesku
čistoty novú triedu, výdajňu, sklady,
záchodíky,
technickú
miestnosť
a riaditeľňu. Hlavné miestnosti, o ktoré sa
materská
škola
v našej
dedinke
rozšírila.....
Nedočkavo sme čakali na chvíľu, či nám
dodávateľ podlahy odobrí jej položenie.

Všetko dobre dopadlo a cez vianočné
sviatky sme každá ochotná ruka noha
pracovali na riadení celej novučičkej
prístavby. Poslankyňa Vierka Svoreňová

Keď už bola nová prístavba pripravená
na zariaďovanie, bolo potrebné poskladať
nábytok v demonte. Opäť raz boli
pripravení nezištne pomôcť Robko Kresila
aj Janko Krajčík. Skladali, montovali
a hromadili kopy nového interiéru....

finálnej podoby tak, aby sme mohli
slávnostne 15.1.2017 prestrihnúť pásku
na vstupných dverách.

Napokon boli na rade pani učiteľky škôlky
Jarka Hudáková, Maťka Zaušková, Katka
Roziaková
a Janka
Melechová
s kuchárkou Ivetkou Kíšikovou, ktoré
v januári nastúpili do práce a pripravené
miestnosti zariadili, dočistili, čo bolo
potrebné a prichystali priestory do

Pondelok 16.1.2017 sme ráno všetky deti
napratali do „starej triedy“, kde
nedočkavo a s iskrením v očkách čakali,
čo sa za dverami s veľkou červenou
mašľou skrýva  Čakali trpezlivo, tak
deti ako aj rodičia a dočkali sa.

Simonka Slezáková a Timur Gerhát
dostali nožničky do rúk a prestrihli
slávnostne pásku a natešene sa rozbehli
do novej triedy.
Nuž nech sa páči, milé deti a rodičia,
otvára sa nová trieda .......

Noví škôlkari sa veľmi tešili ...

P. architekta si s radosťou prezrela svoje
nakreslené dielo 

Aj poslanci
hračkami.....

sa

prehrali

s novými

Mirka Šimová s kolegyňami lúskajú staré
foto

Vstup do novej prístavby z existujúcich
šatní.

nová trieda

Kútik s multifunkčným stolíkom

PC kútik
Herná časť v triede....

Nové šatňové skrinky

Pohľady z rôznych kútov v triede

Spacia časť v triede
Obchod na hranie

Pohľad na triedu z výdajňového okienka

Technická miestnosť

Miestnosť pre upratovačku

Riaditeľňa

Na záver chcem úctivo poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili k tomu, že dnes sa deti tešia
novým priestorom, novým hračkám a aj
pani učiteľkám.

Nové sociálne zariadenia pre škôlkarov

Rodičom ďakujem za trpezlivosť pri
čakaní na otvorenie novej triedy,
zamestnancom obce za akúkoľvek pomoc,
a veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí
nám držali palce a verili, že sa nám to
podarí ........

Ing. Andrea Chromeková
starostka

Na prístavbe Materskej školy sa podieľali:
Ministerstvo školstva SR (71 tis. €) a obec Veľká Lúka (99 tis. €)
Zhotoviteľ stavby : OSP BB, Banská Bystrica v zastúpení Marekom Geröm
Stavebný dozor: Michal Midriak
Stavbyvedúci: Peter Čierny
Búracie práce a oprava premostenia: p.poslanec Rasťo Hudoba
Šikovné ruky ochotných obyvateľov obce: Vierka Svoreňová, Mgr. Janka Mrázová, Robko
Kresila, p. Krajčík, Aďko Kresila
Zamestnanci MŠ: Mgr. Jarka Hudáková, Maťka Zaušková, Katka Roziaková, Mgr. Janka
Melechová a Ivetka Kíšiková

ĎAKUJEME!!!

